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הסחר בין ישראל  עלמפורטת  סקירה מפורסמת "וארצותכלכלי חורות לפי ענף סיצוא הודעה לתקשורת "הכחלק מ
  .צרפת, איטליה, קוראה הדרומית, קנדה ואוסטרליהלבין  ישראל סחר ביןב עוסקת סקירהה הפעם .נבחרותלארצות 

 

  ף כלכלילפי ענסחורות יצוא 

 1 05- הסתכם  0214סך יצוא הסחורות  שנת 
  0215לעומת שנת   1  של  ירידה   מיליארד דולר

 ירד 0214 שנת   0212לעומת שנת   1 5של  וירידה
והסתכם   1 10-  החקלאות, הייעור והדיגנפי יצוא ע

 התעשייה והחרושתיצוא ענפי  מיליארד דולר  0 1- 

 1 02-והסתכם   0215לעומת שנת   8 4- ירד 
  מיליארד דולר

 

 עיבוד יהלומים  ענפים: היו היקפי היצוא הגדולים  יותר
ייצור מחשבים, מכשור   (מיליארד דולר 1 14)

ייצור מיליארד דולר(   0 10) אלקטרוני ואופטי
ייצור תרופות ומיליארד דולר(  2 8) כימיקלים ומוצריהם

 מיליארד דולר(  8 0)
 

 התרשים לנתוני

 

                                                 
1
  מיון הסחורות לענפים נעשה על סמך תיאור הסחורה  סיווג הסחורות  3122הכלכלה ג האחיד של ענפי והסיונתוני היצוא לפי ענף כלכלי מ וססים על סיווג הסחורות לפי  

  ית סטינוללים את יצוא הסחורות לרשות הפלולא על סמך הענף של היצואן  הנתונים כוללים את הסחורות שע רו  מכס ואינם כ

 0226בשנת 
  0225לעומת שנת  8.2%של  ירידה, מיליארד דולר 75.2-בהסתכם  0226סך יצוא הסחורות בשנת. 

  עיקר הירידה נבעה בענף ייצור כימיקלים 25.6%-לארצות האיחוד האירופי ירד בסך יצוא הסחורות ,
 .0226דולר בשנת  דמיליאר 3.2-ל 0225דולר בשנת  דמיליאר 5.0-ומוצריהם אשר ירד מ

  מכלל היצוא  62.9%היווה  לקוראה הדרומית ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטייצוא ענף
 .אה הדרומיתלקור

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201516201
/reader/newhodaot/tables_template.html?hodaa=201616233
/hodaot2016n/16_16_233t2.xls
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יתר הענפים
ייצור תרופות     52

02 4 

ייצור כימיקלים  
ומוצריהם

1  1 

עי וד יהלומים
12   

   ייצור מחש ים
מכשור  

ני ואופטי אלקטרו
8 8 

2015 -ענפי יצוא עיקריים לארצות האיחוד האירופי 

ייצור יצוא ענף   דולר מיליארד 1 2-והסתכם    5 00-עלה   כלי תחבורה והובלה אחריםייצור יצוא ענף  0212משנת 
ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט יצוא ענף  מיליארד דולר  2 2-והסתכם    2 25-   אותה תקופה עלה מכונות וציוד

-עלה   מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטיייצור יצוא ענף   מיליארד דולר 1 0-והסתכם    2 05-עלה   למכונות ולציוד
  0 8-  ייצור כימיקלים ומוצריהםענף לעומת זאת   אותה תקופה ירד יצוא   דולר מיליארד 0 10-והסתכם    0 18

   מיליארד דולר 2 8-והסתכם  
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 התרשים לנתוני

 
ייצור  יצוא ענףחלקו של ו 0215ת  שנ    14לעומת   5 10 0214היווה  שנת  ומוצריהםייצור כימיקלים  יצוא ענף

   0214-      1-ל 0215-   4 10-מ עלה מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי

 

 (2)לוח  קבוצת ארצותו ף כלכלילפי ענ סחורות יצוא

ייצור יצוא ענף   ענף זה יצוא המכלל   0  4 ווההילארצות אסיה  ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטייצוא ענף 
   התאמה  ענף זה יצוא המכלל     20-ו  4 28 היה יתר ארצותלק וצת ולארצות האיחוד האירופי  ם ומוצריהםכימיקלי

     התאמהענף זה יצוא המכלל   4 50-ו  2 58 היה ולארצות ה ריתלארצות האיחוד האירופי  ייצור תרופותענף יצוא 

 
 לארצות האיחוד האירופי ף כלכלילפי ענ סחורות יצוא

 
 0214צוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי  שנת סך י

לעומת   4 15של  ירידה  מיליארד דולר 1 10- הסתכם 
החקלאות, ענפי יצוא  ירד 0214 שנת   0215שנת 

מיליון דולר   1  04-והסתכם    2 10- הייעור והדיג 
-והסתכם    8 10-  ירד התעשייה והחרושתענפי יצוא 
  מיליארד דולר 5 15

 
תרופות ייצור   ענפים: היו היצוא הגדולים  יותר היקפי

 1 2) כימיקלים ומוצריהםייצור (  מיליארד דולר 2 2)
ייצור ומיליארד דולר(    1) עיבוד יהלומיםמיליארד דולר(  

 מיליארד דולר(  5 1) מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי
 

 
 התרשים לנתוני

 

/hodaot2016n/16_16_233t2.xls
/hodaot2016n/16_16_233t3.xls
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עי וד יהלומים
28 8 

יתר הענפים
02 2 

ייצור תרופות  
1  4 

   ייצור מחש ים
מכשור  

ני ואופטי אלקטרו
14 1 

ייצור כימיקלים  
ומוצריהם

4 0 

2015 -ענפי יצוא עיקריים לארצות ה רית 

מוצרי מתכת בהרכבה, פרט ייצור   יצוא ענף    20-  ירד מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטיייצור יצוא ענף  0212משנת 
יצוא ענף  עלהלעומת זאת   אותה תקופה      10-  ירד כימיקלים ומוצריהםייצור יצוא ענף ו  2 18-  ירדלמכונות ולציוד 

      114-  תרופותייצור 
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 התרשים לנתוני

 
 ירד כימיקלים ומוצריהםייצור  ענף יצואראה שמשקל מ יצוא לארצות האיחוד האירופי של הענפים פירוט השינויים  משקלים 

  0  1-מ עלהמסך היצוא  תרופותייצור של יצוא ענף  חלקו   לעומת זאת 0214 שנת   1  1-ל 0215 שנת   5 00-מ
   0214 שנת   4 02-ל 0215 שנת 

 
 

 לארצות הברית ענף כלכלילפי סחורות יצוא 

 
הסתכם  0214 שנת לארצות ה רית סך יצוא הסחורות 

לעומת שנת   5 0של  ירידה  מיליארד דולר 1 18- 
  2 0-  ירד התעשייה והחרושתענפי יצוא   0215

יצוא ענפי  מיליארד דולר  לעומת זאת     1-סתכם  וה
-והסתכם      1-עלה  החקלאות, הייעור והדיג 

  מיליון דולר     
 

עיבוד   ענפים: היו היקפי היצוא הגדולים  יותר
 0 2)ייצור תרופות (  מיליארד דולר 2  ) יהלומים

ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני מיליארד דולר(  
 ייצור כימיקלים ומוצריהםוליארד דולר( מי   0) ואופטי

                                                                        מיליארד דולר(  2 1)

 
 התרשים לנתוני

 
      1-  ירד מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות וציודייצור  יצוא ענףו  1 22-  ירד תרופותיצוא ענף  0212משנת 

   2 14-  מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטיייצור יצוא ענף  עלהלעומת זאת   אותה תקופה 
 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/16_16_233t4.xls
/hodaot2016n/16_16_233t3.xls
/hodaot2016n/16_16_233t4.xls
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   ייצור מחש ים
מכשור  

ני   אלקטרו
 1 50  ואופטי

   עי וד יהלומים
   יתר הענפים 0 08

18   

ייצור כימיקלים  
   ומוצריהם

  1 

ייצור מכונות  
   2  וציוד 

2015 -ענפי יצוא עיקריים לארצות אסיה 
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 התרשים לנתוני

 
 שנת   4  1-ל 0215שנת    2 14-מ עלהייצור תרופות  ענף יצואראה שמשקל מפירוט השינויים  משקלים של הענפים 

0214   
 

 אסיהלארצות  ף כלכלילפי ענ סחורות יצוא

הסתכם  0214 שנת  אסיהלארצות סך יצוא הסחורות 
לעומת שנת     1עלייה של   מיליארד דולר    1- 

  1 5-עלה   התעשייה והחרושתענפי ייצוא   0215
  מיליארד דולר 0 10-סתכם  הו 0215 לעומת שנת
-  ירד הדיגייעור וההחקלאות, יצוא ענפי  לעומת זאת 

   מיליון דולר 8 4 -והסתכם    0 02
 

עיבוד   ענפים: היו היקפי היצוא הגדולים  יותר
ייצור מחשבים, מכשור   (מיליארד דולר 2 4) יהלומים

קלים ייצור כימיו מיליארד דולר( 5  ) אלקטרוני ואופטי
 מיליארד דולר(  2 1) ומוצריהם

 
 

 
 התרשים לנתוני

 
   2 51-עלה   מכונות וציודייצור יצוא ענף ו  8 00-עלה   מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטיייצור יצוא ענף  0212משנת 

    2 00-  ייצור כימיקלים ומוצריהםענף א לעומת זאת   אותה תקופה ירד יצו
 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/16_16_233t5.xls
/hodaot2016n/16_16_233t4.xls
/hodaot2016n/16_16_233t5.xls
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יתר הענפים
28 2 

ייצור כימיקלים  
ומוצריהם

01 4 

ייצור כלי  
תח ורה והו לה  

אחרים
01 2 

עי וד יהלומים
11 1 

   ייצור מחש ים
מכשור  

ני ואופטי אלקטרו
8 1 

2015 -ענפי יצוא עיקריים לק וצת יתר הארצות 
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 התרשים לנתוני

 
מסך   2 20-מ עלה מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטיייצור פירוט השינויים  משקלים של הענפים מראה שמשקל יצוא 

-ל 0215מסך היצוא  שנת   4 8-ד מיר כימיקלים ומוצריהםייצור משקלו של ו 0214 שנת   1 50-ל 0215 שנת  יצואה
    0214 שנת   1  

 

 

 לקבוצת יתר ארצות העולם ף כלכלילפי ענ סחורות יצוא

 
ענפי   יצוא 0215לעומת שנת   2 15של  ירידה  מיליארד דולר 0 10-לק וצת יתר הארצות הסתכם  סך יצוא הסחורות 

לעומת שנת   2  1-  ירד עור והדיגהחקלאות, היי
יצוא ענפי  דולר  מיליון 0 220-  הסתכםו  0215

 התעשייה והחרושת
 דולר  מיליארד 0 11-והסתכם      12-  ירד

 
ייצור   ענפים: היו היקפי היצוא הגדולים  יותר

ייצור כלי   (מיליארד דולר 0 0)כימיקלים ומוצריהם 
עיבוד   ד דולר(מיליאר 0 0) תחבורה והובלה אחרים

                                                                                 מיליארד דולר( 5 1) יהלומים

 

מחשבים, מכשור ייצור יצוא ענף  0212משנת 
 2 1-והסתכם    0 20-  ירד לקטרוני ואופטיא

                                               לעומת זאת  יצוא ענף  מיליארד דולר

    2 2-  עלה כימיקלים ומוצריהם ייצור
 התרשים לנתוני

 
 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/16_16_233t6.xls
/hodaot2016n/16_16_233t5.xls
/hodaot2016n/16_16_233t6.xls
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   יתר הענפים
50   

ייצור מוצרי  
   מתכת  הרכ ה

15   

   עי וד יהלומים
15 0 

ייצור כלי  
תח ורה והו לה  

 5 12  אחרים

ייצור כימיקלים  
   ומוצריהם

12 0 

0214 -ענפי יצוא עיקריים לצרפת 
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 התרשים לנתוני

 
 שנת  יצואמסך ה  0  0-מ ירד כימיקלים ומוצריהםייצור ענף ענפים מראה שמשקל יצוא פירוט השינויים  משקלים של ה

 שנת מסך היצוא   8 12-מ ירד מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטיייצור  משקלו של ענףו 0214 שנת   4 01-ל 0215
   0214 שנת   1 8-ל 0215

 
 

 נבחרות לארצות יכלכל ףלפי ענסחורות יצוא 

 
 לצרפת כלכלי ףלפי ענסחורות יצוא 

 
   1-  0214 שנת הסתכם  לצרפתסך יצוא הסחורות 

 0215לעומת שנת     2של  עלייה  מיליארד דולר
ענפי יצוא   0210לעומת שנת     10ועלייה של 

 0215לעומת שנת   1 0-  עלה התעשייה והחרושת
החקלאות, יצוא ענפי   מיליארד דולר 4 1-  הסתכםו

 0215לעומת שנת   2 10- ירד  הדיגייעור וה
  0214 שנת  מיליון דולר 8  11-הסתכם  ו
 

ייצור   ענפים:היו  לצרפת היקפי היצוא הגדולים  יותר
 8 042)מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד 

ייצור ודולר(  וןמילי 1  02) עיבוד יהלומים(  דולרמיליון 
 דולר(  וןמילי 8 004) כלי תחבורה והובלה אחרים

 
 

 התרשים לנתוני
 

ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני יצוא ענף  לעומת זאת   0212 לעומת שנת  0 125-  עלהעיבוד יהלומים יצוא ענף 
 0212 לעומת שנת  0 00-  ירד ואופטי

  
  8  1-מ ירדייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד ה שמשקל יצוא פירוט השינויים  משקלים של הענפים מרא

   0214  שנת    15-ל 0215וא  שנת צמסך הי

 
 
 
 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/16_16_233t6.xls
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/hodaot2016n/16_16_233t6.xls
/hodaot2016n/16_16_233t8.xls


   20210 22 0    0214יצוא סחורות לפי ענף כלכלי וארצות 

   יתר הענפים
0  2 

ייצור כימיקלים  
   ומוצריהם

52 5 

   ייצור מחש ים
מכשור  

ני   אלקטרו
   12  ואופטי

ייצור מוצרי גומי  
 1    ופלסטיק

ייצור מכונות  
 2    וציוד

0214 -ענפי יצוא עיקריים לאיטליה 

   יתר הענפים
40 0 

   ייצור מחש ים
מכשור אלקטרוני  

 0 14  ואופטי

   ייצור תרופות 
11 8 

ייצור ציוד  
 5 12  חשמלי

ייצור כימיקלים  
   ומוצריהם

12 5 

0214 -ענפי יצוא עיקריים לקנדה 

   יתר הענפים
00   

   ייצור מחש ים
מכשור  

ני   אלקטרו
 8 41  ואופטי

ייצור כימיקלים  
   ומוצריהם

    

תעשיית מתכות  
 2 8   סיסיות

ייצור מכונות  
 4    וציוד

0214 -ענפי יצוא עיקריים לקוראה הדרומית 

 איטליהל ענף כלכלילפי סחורות יצוא 
 

 מיליון   858-הסתכם   איטליהלסך יצוא הסחורות 
ענפי יצוא   0215לעומת שנת   5 00של  ירידה   דולר

 0215לעומת שנת   1 02-  ירד שתהתעשייה והחרו
החקלאות, יצוא ענפי  דולר  מיליון   828-  הסתכםו

-הסתכם  ו 0215לעומת     4-  ירד הדיגייעור וה
 מיליון דולר  0 20
כימיקלים ייצור  ה  ענפים:הי היצוא הגדול  יותר ףהיק

מחשבים, ייצור ו (דולר מיליון 0 208) ומוצריהם
 ( מיליון דולר 5 0 ) מכשור אלקטרוני ואופטי

 

לעומת     52-  ירד כימיקלים ומוצריהםיצוא ענף 
מחשבים, מכשור ייצור צוא ענף וי 0212שנת 

                                                                                                 2 10-  0212ירד משנת  אלקטרוני ואופטי

 התרשים לנתוני

 
 0215מסך היצוא  שנת   1 58-ירד מ כימיקלים ומוצריהםייצור יצוא ראה שמשקל מפירוט השינויים  משקלים של הענפים 

  0214 שנת   5 52-ל
 
 

 קוראה הדרומיתל יכלכל ענףלפי סחורות יצוא 
 

 0214 שנת  ומיתאה הדרקורלסך יצוא הסחורות 
לעומת   2 8של  ירידה  דולר מיליון 0 4 4-הסתכם  

-  ירד התעשייה והחרושתענפי   יצוא 0215שנת 
 מיליון 0  44-  הסתכםו  0215לעומת שנת   0  
   דולר

ייצור ענפים:  היו  היקפי היצוא הגדולים  יותר
 וןמילי     0) מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי

   דולר( וןמילי 2 40) ימיקלים ומוצריהםיצור כיו (דולר

 ירד מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטיייצור  יצוא ענף
   0212לעומת שנת   4  5- 

 

ראה שמשקל מפירוט השינויים  משקלים של הענפים 
-מ עלהייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי יצוא 

                                                                     0214 שנת   8 41-ל 0215מסך היצוא  שנת     50

 התרשים לנתוני

 
 

 קנדה ענף כלכלילפי  סחורות יצוא
 

  דולר מיליון 2 440-הסתכם   קנדהלסך יצוא הסחורות 
ענפי א   יצו0215לעומת שנת   5 4של  ירידה

 מיליון דולר 8 422-הסתכם   התעשייה והחרושת
   (0215לעומת שנת   1 5)ירידה של 

ייצור ענפים:  היו  היקפי היצוא הגדולים  יותר
 וןמילי 4 85) מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי

   דולר( וןמילי 0 04) תרופותייצור   (דולר

פירוט השינויים  משקלים של הענפים מראה שמשקל 
 היווה מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטיייצור וא יצ

 תרופותייצור יצוא של משקל הו 0214 שנת   0 14
  8 11-ל 0215מסך היצוא  שנת   1 15-ירד מ
                                                                                                                                                       0214 שנת 

 התרשים לנתוני

/hodaot2016n/16_16_233t7.xls
/hodaot2016n/16_16_233t9.xls
/hodaot2016n/16_16_233t11.xls


 8 20210 22 0    0214יצוא סחורות לפי ענף כלכלי וארצות 

   יתר הענפים
52 2 

ייצור מוצרים  
אחרים על  סיס  

נרלים אל -מי
   מתכתיים
18 2 

ייצור כימיקלים  
   ומוצריהם

14   

ייצור מוצרי גומי  
   ופלסטיק

12 5 

   ייצור מחש ים
מכשור אלקטרוני  

 0 10  ואופטי

0214 -ענפי יצוא עיקריים לאוסטרליה 

 אוסטרליהל ענף כלכלילפי סחורות יצוא 
 

-  הסתכם אוסטרליהלסך יצוא הסחורות  0215 שנת 
לעומת שנת     11של  ירידה  דולר מיליון   422
  4 11-  ירדהתעשייה והחרושת יצוא ענפי   0215

  מיליון דולר 4 400-  והסתכם  0215לעומת שנת 
  

מוצרים ייצור ענפים:  היו  היקפי היצוא הגדולים  יותר
 וןמילי 4 4 )מתכתיים -אחרים על בסיס מינרלים אל

   דולר( וןמילי 0 82) כימיקלים ומוצריהםייצור   (דולר

 
  0  1- ירד  כימיקלים ומוצריהםייצור  יצוא ענף

ייצור  יצוא ענף לעומת זאת   0212לעומת שנת 

עלה מתכתיים -מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל
 0212לעומת שנת   8 2 - 

 התרשים לנתוני

 
)ירידה של  0214 שנת     14היווה  כימיקלים ומוצריהםר ייצופירוט השינויים  משקלים של הענפים מראה שמשקל יצוא 

  2 12-מ עלה מתכתיים-מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אלייצור משקל של יצוא המת זאת  ו(  לע 0215לעומת   0 2
   0214 שנת   2 18-ל 0210מסך היצוא  שנת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

וני סחר חוץ אחרים שפורסמו  ע ר על ידי הלשכה המרכזית תכנו ה דלים  ין הנתונים  הודעה זו ל ין נתייצוין  כי י
   של הנתונים ןאת  של עיגולים  סיכומים ועדכולסטטיסטיקה  וז

 
 להגדרות והסברים                                                                                                                   לפרסומים נוספים בנושא סחר חוץ
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